
I  MOVEMBRO 1908 U nn  N um ero '15 C EN T IM O J (6 Spesdekoj) KVARA JARO . - K 42

O F I C I A L A  O R G A N O  D E  LA *  U N I V E R S A L A  E S P E R A N T O - A S O C I O  ★

R E K L A M O

100 — */4 kolono
o Bar o

&  1.B0 (4  frankoj) I paĝo 
I  kolono
\ » . . * 13.— */i* * . . .  * 2.68 

25 •/. por 12 anoncoj; 50 %  por 24 anoncoj

Generalaj Agentoj: G W a r n i b r , 15, Rue Montmarie P  aris-1* 

G. A. G. B r o w n e , 20, VVellington Str., L o n d o n  W .  O .

H E C T O R  H O D L E R
8 ,  R n e  B o T y - L y » b e r g ,  8

G e n d r e  ( S v ia n ] o )

Oni abonas ĉe la Administrejo 

OTy-Lysberg:, 8, G e n e v e  (S v is u jo )  

au ĉe la lokaj agentoj

ke la germana gubernio administris la perditajn 
provincojn al la bonfarto de la enlogantoj; sed 
ke iliaj koroj ankoraŭ frapadas por la estinta 
patrujo estas pruvita per entuziasma parto* 
preno al malkovro de monumenio por la 7203 
francaj soldatoj, falintaj la 3l*« de aŭgusto kaj 
I»" de septembro 1870 apud Noiseville, starigita 
ĉe la bierfabrikejo “  La Amikeco ” en la prok
s im a j de Metz. Sabato, la 3»" de oktobro, okasis 
diaj servoj al ilia memoro en la katedralo, 
protestanta ĉefeklezio kaj sinagogo ; kaj la 
«0-7't,000 personoj Ceestis al la oficialaj parol
adoj de francaj kaj germanaj oficiroj k;tj admi
nistracioj apud la monumento. La 18“  de okto
bro okazos ankoraŭ la meto de fundamenta 
Stono por monumento de imperiestro Frederik, 
kaj tiam la lotaringa popolo por bu jaro denove 
estos trankviligita.

HaŝJ i .

m n trankvilaj. Sultano de Turkujo estas al la 
lism a j Turkoj de nun.nur kiel plej alta estro 
dt eklezio.

Kia fariĝos la landregado en Bosnio, ĝis nun 
ne estas definitive difinita. Bosnia parlamento 
starigos en jaro 1910. La komuna financministr
aro de Bosnio-Herzegovino agados baldaŭ kiel 
kvara liberala ministraro. Aŭstriaj garnizonoj 
el Sandzak de Novi Pazar estas revokitaj kaj en 
mallonga tempo revenos Aŭstrion Bosniaj 
elmigrintoj, kiuj post okupado, loĝis en Turkujo 
revenos hejmon. Estis enkondukita libereco de 
preso. El vidpunkto ne nur de politiko, sed 
ankaŭ de komerco kaj industrio, ni devas bon
veni kun granda kontentiĝo la aneksadon de 
Bosnio kaj Hercegovino, ĉar la rilatoj, kiuj 
daŭradis tie ĉi, estis jam malkonserveblaj.

En parlamento de Aŭstrio estas sur la pro
gramo la aneksado de Bosnio kaj ĝia nova 
organizo. (Daurigota).

Fr. Ce c h .

G E R M A N U J O
Nordkĉping, Oktobro 1908.

La balotoj ; striko; la bolero.

«*« Dum la antaŭa monato okazis la balotoj 
ĝeneralaj de la deputataro ila dua ĉambro de la 
Sveda parlamento). Ili kauzi» grandan Sangon 
de 1’aspekto de la popola reprezentantaro. La 
socialdemokrata partio, kia gajnis preskaŭ la 
duoblon de sia antaŭa nombro (antaŭ 17, nun 33) 
kaj neniun de siaj antaŭaj reprezentantoj perdis, 
havas la plej grandan kauzon de ĝojo. Sed 
ankaŭ la liberala partio faris multajn venkojn. 
La sola perdinto estas, vere, la konservativa, 
kaj. ĉar la nuna registaro estas elektita el tiu ĉi 
frakcio, ĝi versajne devos eksoficigi ; ĉar la 
liberala kaj la socialdemokrata partioj kune 
havas plimulton da preskaŭ 50 voĉoj (la plen
nombre de ia deputataro estas 230;. Kaj oni 
kredas ke ili unuigitaj antauan iros.

,*. Granda striko de komununaj laboristoj en 
Malaio, ia tria urbo de Ia lando, ĉagrenigis 
multon da homoj kaj tre konfuzis la interrila
tojn de Ia loĝantaro. eĉ de la tuta popolo ; ĝi 
nun finigis. La laboristoj, kiuj sendube rompis 
siajn kontraktojn kaj tial malhavis la simpatiojn 
de la lando, estis venkitaj, k%j eĉ la ĉefoj de ilia 
partio bedauras la senpripense igitan kaj mal
organizitan strikon.

El la ekstero proksimigis terura kaj tim 
inda malamiko — la Rolero. Jam iafoje tia mal
sano kun giaj ostofingroj frapis kontraŭ nia 
pordo, sed gis nun ĝi eniron ne gajnis. La karan- 
tanaj almezuroj estas zorge prenitaj, kaj kvan
kam iaj suspektaj kazoj trovigis en rusaj kaj 
finlandaj Sipoj, ankron Jetintaj en la havenoj, 
tamen nema certa kazo de Rolero estis kons
tatita. Tial oni ne devas timi je la infektigo 
internacia. .T. S.

TRA LA MONDO Metz, Oktobro 1908.

La Imperiestraj manovroj.

*¥ Post la imperiestra revuo la soldatoj havis 
nur malmultajn tagojn de ripozo kaj ili denove 
forlasis siajn garnizonojn por la dujara divi
zia kaj korpusa manovro. La 3« de septem
b o , la imperiestro revenas Strasburgon, kie li 
vespere eeestas a r  dialekta komedio en Alsaca 
Teatro. La sekvantajn tagojn li faras kelkajn 
ekskursojn en aŭtomobilo, la 7*n li kun la tron
heredonto de Aŭstrio, la arfiiduko Franz Ferdi
nand, alvenas al lia kastelo Urville en Lotaring- 
u j i., en kies proksimajo la tiujara imperiestra 
n&icvro okazos

Intertempe la generala instrukcio por gi estas 
publikigata : ‘‘ Blua armeo marŝas el norda 
Badeno kontraŭ rugan armeon, kiu staras el la 
Moselo apud Trier. Strasburgo estas blua, Metz 
ruga fortifikajo. ” La blua armeo estas formita 
per la XV* armekorpuso (Alsaco) la tria bavara 
infanteridivizio kaj bavara kavaleridivizio ; la 
ruga (malamiko) konsistas el la XVI» arme
korpuso (Lotaringujo), la bavara garnizono de 
Metz kaj prusa kavaleridivizio A. Ambaŭ havas 
plie la necesajn helptrupojn kiel telegrafistojn, 
kompaniojn de maŝinpafilistoj, pionirojn kaj 
kampan artilerion, entute 2.700 oficiroj kaj 80 OOO 
soldatoj, Prusoj, Bavaroj, Badenoj, Saksoj kaj 
VVurtenberganoj. Kelkaj centoj de motociklistoj 
nemilitaj helpas por la rapida transporto de 
depeŝoj. Pro la detruo de balonisto apud Metz 
per fortega orkano en julio , la provo de direkt
ebla balono en tiu jaro estas neebligita; sed 
ordinaraj balonoj estas utiligataj de ambaŭ 
flankoj por signaloj kaj klarigado.

La 7™ tiuj grandaj armeoj jam  alproksimigis 
de 30 kilometroj sur la lotaringa ebenajo. La 
8*n, la imperiestro observas la disvolvon de la 
korpusoj apud Hellimer Je tagmezo la ruga 
atakas sur la dekstra flanko kaj je la 6a vespere 
la batalo estas decidita al gia favoro. La sek
vantan tagon la ruguloj jam de la 6a matene 
daŭrigas sian atakon ; sed la blua armeo suk
cesas envolvi ambaŭ flankojn de la kontraŭ- 
uloj, kiu devas cedi gis trans la Nied-rivero, 
kvankam lia rizervo devigas la bluulojn al halto 
apud Puettlingen. Ambaŭ flankoj estas ne mal
proksime de Saarbrŭcke, kie estas le generala 
kvartalo de la imperiestraj invititoj kaj de mul
taj specialaj raportistoj de grandaj en- kaj 
eksterlandaj gazetoj La vetero matene estis 
malhela, pli malfrue klariganta. Dum la nokto, 
la artilerio de la bluuloj blokadas la bivakojn 
de la malamika partio, kiu revendas sin per 
nokta vizito Blua devas cedi kaj fortigas sian 
pozicion apud Bolchen. Je la IO V* g* atakas de
nove kaj ree repremigas la rugulojn en nord
okcidenta direkto.

Je la I'2* kaj duono, la imperiestro komandas 
haltigon kaj faras la kritikon,‘esprimante sian 
plej grandan dankon por la bonega tenado de 
la trupoj, kiu ekskluzive dormis kelkajn horojn 
en bivakoj kaj havis grandajn marsojn ; inter ili 
la li® kompanio de la 8» bavara infanteriregi
mento faris 75 kilometrojn en la lasta tago por 
regajni piede sian garnizonon Posttagmezo la 
imperiestro kaj liaj invititoj kiel la tronhered
onto de Aŭstrio, la grandduko de Badeno, la 
duko de Coburg kaj Gotha, la princo Leopold de 
Bavarujo, la germana kronprinco forveturas. 
Speciala vagonaro kondukas 300 oficirojn frem
dajn kaj de militaria akademio, generalstabo 
kaj aerveturigistoj Frankfurton kaj Berlinon

La imperiestro aŭtomobile ankoraŭ faris vizi
ton al la Alta Alsaco, kie li ricevis inviton por 
trapasi la francan limon, je kio li tamen devis 
sin deteni. Post granda akcepto en Colmar, kie li 
ankoraŭ pliakcentigis la germanan deziron je 
paco, li reveturis en la Cefurbon, lasinte sian 
skriban dankon al la tuta popolo de la Rejhs- 
lando por la trovita kora akcepto.

Eĉ la francaj raportistoj volonte koncedas,

Seattle, Oktobro 1908.

Grandegaj arbarfajroj en Usono.

La jus pasinta somero kredeble estos por 
ĉiam memorinda en la historio de Ameriko pro 
la grandegaj, terurigaj arbarfajroj kiuj dum la 
las-taj tri monatoj detruis milionojn da arboj, 
centojn da farmodomoj, vilaĝoj, seginuelejoj kaj 
kaj multajn vivojn ĉie en ia norda duono de 
Usono kaj Kanado. Neeble estas kalkuli la tuton 
de la perdoj je la nuna momento, sed oni jam 
sufiĉe eksciis por certigi ke la rezultato estos 
vere terurega. La tuta teritorio de la atlantika 
gis la pacifika marbordo suferis kaj ankoraŭ ne 
estingigis la flamoj en Michigan, California kaj 
kelkaj aliaj Statoj.

Kompreneble la tuja kaŭzo de tiuj katastrofoj 
estis la pluvmanko, ĉar la somero estis ekster
ordinare seka, sed rigardante malantaŭen dum 
la pasinta jaroj oni facile vidas ke la kriminala 
malzorgeco de la usona nacio koncerne la 
originalaj arbaroj estas responda. Anstataŭ 
uzi la plej ordinarajn rimedojn pbr konservi la 
belegajn arbaregojn kiuj antaŭe kovris la tutan 
landon, ŝajnas ke ĉiuj loĝantoj unuigis por 
ekstermi ilin kiel eble plej rapide. Kiel plene ili 
sukcesis pri tio la jusa raporto de la usona 
registaro bone montras. Tiu raporto diras ke iaŭ 
l i nuntempa eluzado de la arbaroj en Usono ili 
tute malaperos post nur dekkvar jaroj, et ne 
kalkulante la teruran ĉiujaran perdon kaŭzatan 
de faj ro !

Car Usono estas tre granda lando kaj antaŭe 
havis arbaregojn Sajne senlimajn, nur dum la 
lastaj jaroj onis komencis diskuti la eblan 
finigon de ili. Sed jam eatis tro malfrue, ĉar 
preskaŭ la tutaj arbaroj estis pasintaj en la 
manojn de privataj individuoj au korporacioj po 
tre malgrandaj aŭ neniaj prezoj. Kompreneble 
la sola intereso kiun tiuj havas en la arbaroj 
estas profiti kiel eble plej multe el ili, kaj la
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metodoj uzataj en la detranĉado de la arboj 
estas tute detruigaj. Oni senkompate dehakas 
ĉiujn arbojn sufiĉe grandajn por la segmuelejoj, 
lasante la suprojn kaj brancojn kie ili falas. 
Sekigante dum la somero, tiaj forjetajoj postu
las nur la plej malgrandan fajreron por naski 
teruran fajregon. La fajro ne nur detruas la 
rubajojn sed ankaŭ la arbojn tro malgrandajn 
por la segoj, la semoj kaj la feltpecon de la 
tero, tiel ke ĝi ne malofte lute ne taŭgas por 
ia celo.

En la Stato Wisconein, kiu amplekse egalas 
Francujo», kaj kie antaŭ 40 jaroj oni ridis la 
ideon ke la gigantaj tieaj arbaroj iam eluziĝos, 
oni pova» nun traveturi la tutan Staton vidante 
nur nigrajn stumpojn kaj malgrandajn kresk
ajojn. Same en multaj aliaj Statoj, kaj tiel bone 
faris la homoj kaj fajro sian laboradon ke nur 
en la ekstremnordokcidentaj Statoj nun troviĝas 
grandaj arbaroj. Oni ja diras ke la granda pli
multo el ili apartenas al unu sola homo nomita 
\>eyarhaeuser, kiun multaj opinias esti la plej 
riĉa en la mondo.

Neeble estas kompreni la kvanton de lignaĵoj 
(iiujare dehakitaj el la bedaŭrindaj usonaj arb
aroj, sed mi donas ke kajn ciferojn :

La pasintan jaron oni uzis en la minejoj ĉirkaŭ 
8,0o0,000 arbojn, la fervojoj postulis 102,000,000 
“  ties ” , (subreltrabojn), la fabrikistoj de alu
metoj uzis multegajn pinarbojn por la 700 000,000 
alumetoj kiujn ili fabrikis, kaj por telegraf- 
stangoj, krajonoj, bareloj, paperoj, domlignajoj 
kaj la miloj da alispecaj celoj oni detruis tiom 
da arboj, grandaj kaj malgrandaj, ke la kvanto 
ne esias kalkulebla.

Memorante ankaŭ ke oni nek plantas novajn 
arbojn nek gardas kontraŭ postfajra, ne estas 
malfacile ekscii ke la eksterni) de la tutaj 
arbai oj usonaj estas fakto tre baldaŭ farota — 
se la nacio ne tuj vekigos. Feliĉe vidigas multaj 
montroj ke ni ne devas tute malesperi sed la 
difeklig<> jam farita al la amerikaj arbaroj kred
eble postulos jarcentojn por ripari, se tio iam 
estos ebla.

Antaŭ kelkaj jaroj la registaro komencis 
rezervi grandajn terpecojn en diversaj partoj 
de la lando, precipe okcidentaj, por la kreskado 
de arbaroj kaj la taŭga konservado de tiuj anko
raŭ restantaj sur ili. Nuntempe la “ Forest 
Reserve# ” (Rezerlokoj por Arbaroj), enhavas 
multajn milionojn da hektaroj, kie loĝadi ne 
estas permesata kaj la plej bonaj modernaj 
metodoj uzigas por konservadi kaj kreskigi la 
arbarajn. Bedaŭrinde sur la plej granda parto 
de ĉi tiu teritorio oni antaŭe detruis la arbojn 
sed la registaro havas bone edukitan aron da 
profesiaj arbaristoj, kun suRĉaj helpantoj por 
gardi kontraŭ fajroj kaj Stelistoj, duai la pena
doj sukcesigi la junajn arbojn sur la montflankoj 
plantitajn multon promesas por la estonteco. 
Ne estas malfacile por la registaro akiri tiajn 
terpecegojn post la dehakigo de la arboj kaj ĉiu 
jaro vidos kontentigajn aldonojn al la naciaj 
arbriĉajoj.

Charles E. Randall .

Kroniko Politika
Oni povas antaŭvidi, ke la tiel nomata 

Orienta demando dum kelkaj monatoj 

anstataŭos kun ĉiuj ĝiaj subitaj saltoj, 
surprizoj kaj naciaj intrigoj la ĝisnunan 
Marokan aferon. Kiel en ĝi, konferenco de 
diplomatoj estis proponita por solvi la I 
malkonsentojn, tio estas por sankcii la 
distranĉon de Turkujo kaj interŝanĝe 
fordoni al ĝi kelkajn dubajn financajn 
kompensaĵojn. Oni tiamaniere ricevus no
van solenan traktaton, kiu daŭrus prok
simume kiel la fama akto de Algesiras, kiu, 
oni rememoras, estis solvonta la tutan 
Marokan demandon kaj starigonta lojalan 
fondamenton por paca enpenetrado de la 
Eŭropa civilizacio... Sed tute same kiel 
antaŭ Algesiras, la programo de la pro
jektita konferenco kaŭzas disputojn kaj 
sennombrajn in trigo jn , tiom pli ke la 
solvota problemo estas iom malfacila: 
amputi Turkison je Bulgarujo, Bosnio kaj 
Kreto, redoni al ĝi ion, kion ĝ i jam posedis 
(sandjako de Novi-Bazar), distranci kel
kajn pecojn de tiu redonajo por la sufer
intoj de la lasta operacio (Serbujo kaj 
Montenegro), tiel ke ili ne tro laŭte reson

igu siajn plendojn kaj ne difektu la kun
venon per tro sincera kormovo, zorgi ke 
Turkujo, post tiuj amputoj, havu la klaran 
senton, ke ĝ i estas pli forta kaj pli ne
uzebla ol iam kaj ke Eŭropo plej simpatie 
helpas ĝian reviviĝon. Aldonu al tio la 
ludaron de la « kora interkonsento », 
t triobla interkonsento x>, <t triobla kun
ligo », kiuj eĉ ne sufiĉas por klarigi la 

aferon, ĉar, efektive, Britujo, kvankam 
kore interkonsentanta kun Busujo tute ne 
deziras, ke la militŝipoj de ĉi tiu lasta povu 
trapasi Bosforon, ke Italujo kvankam so
lene kunligita kun Aŭstrio ne ŝatos, ke ĉi 
tiu tro fikse rigardu al suda Balkano, ke, 
fine, la nerekta aŭtoro de tiu skandalaro, 
Aŭstrio, estas vasta korpo, kies internaj 
partoj senĉese baraktas unuj kontraŭ la 
aliaj, kaj n i havos ideon de la tasko per 
kiu sin okupos la Eŭropa diplomataro por 
savi la mondan pacon... Feliĉe, jam de 
kelkaj jardekoj estas progreso : antaŭe, 
tiuj konfuzajoj solvigis en la sango de mal- 
feliĉuloj, k iuj plej ofte ne sciis eĉ unu 
vorton pri la demando, en kies nomo iuj 
ilin ekscitis; nuntempe — certe ne dank’al 
la diplomatoj —  oni iom pli respektas san
gon kaj batalas pli volonte per paperoj 
kaj kartaroj, ĝis kiam ĉi tiuj reprezentos 
pasintan aĝon de la homaro, kiun alio 

vibrigos. A. R.

L a  F a k t o j
S I Septembro. — Pau (Hispanujo) — Mortas 

Nikolo Salmeron estro de 1’respublikana partio.
Pariso. — Terura brulado detruas la palacon 

de Ttelefonoj. — Mortas violonisto Pablo de Sara- 
sate. — Inaŭguro de jara masona kongreso.

Rio-dc-Janeiro. — Inauguro de belarta ekspo
zicio.

22. Francujo. — Eksplodo sur Ia kirasŝipo 
t Latouche Treville » ; mortas l i  maristoj.

Bohama Insularo. — Ciklono dezertigas la 
tutan insularon.

23. Placmco. — Malfermo de l’dua internacia 
kongreso de 1’kunhelpantaj terkultura! Asocioj.

Peterburgo. - 400 personoj mortas de Titolero; 
155 mortintoj en unu tago

Romo. — Inaŭguro de internacia gimnastika 
konkurso en Vatikano

Pau. — Oni malkovras komploton kontraŭ rego 
Alfonso.

25. Konstantinopla. — La registaro sendas 
cirkuleron al la Statoj ilin petante propeti Bulgar
i o n  pro la okupo de 1’orientaj fervojoj.

Peterburga.— Disvastigo de ITiolero en Rusujo.
Berlino. — Vagono de Turba fervojo falas de 

14 m de alto ■ 16 mortintoj.
27. Pontedero. — Inauguro de monumentoj! 

skulptisto kaj arkitekturisto Andreo el Pontedeft)
28. Desio (Plej Granda Lago). — Renkonto de 

ministroj Iswolki kaj Tittoni
Firenzo. — Inaŭguro de Kongreso de n s t i 

tuto de internacia leĝoscienco.
29 Purigo. — Mortas pentristo Alberto Mai- 

gnan. — Farman trairas per aeroplano 37 kilome
trojn dum 40 minutoj.

30. Madrido. — Grandioza manifesto por re- 
morigi la datrevenon de 1’revolucio de 1868.

Parizo  — Inaŭguro de la aŭtuna Salono.
I  Oktobro. — Smirno. — Ektuŝego de du 

vaporSipoj; 15 dronintoj.
3 Parizo. — VVilbur VVright kun alia pasagero 

flugas 55 minutojn kaj duonon, trairante 50 kilo
metrojn.

Lago de Bracciano. — Prosperaj provoj de 
1’unua itala milita direktebla aerostato.

4. Parizo. — Imperiestro Francisko Jozefo 
sendas al prezidanto Kalibras aŭtografan leteron.

5. Sofio. — Proklamo de la sendependeco de 
Bulgarujo en Tirnovo. Ferdinando caro de Tnova 
ŝtato.

6‘. Vieno. — Imperia proklamo anoncas la 
anekson de Bosnio-Herzegovino al Aŭstrio

7. Vieno. — Aŭstrio forlasas la profitojn al ĝi 
donitajn de 1’artikolo 29 de Ttraktato de Berlinon 
kaj revokas la soldataron el la sauĝiako de Novi 
Bazar.

Kaneo (Kreta insulo). — Kretanoj proklamas 
kunigon de Tinsulo al Grekujo.

Oni anoncas internacian konferencon pri la 
orienta demando.

5. Parizo. — Inaŭguro de 1’internacia kon
greso de Tmalvarmo ; 43 regnoj reprezentitaj.

6 . Vieno. — Aneksado de Bosnio-Erzegovino 
a Aŭstria imperioj

Parizo. — VVilbur Wright kun alia pasagero 
restas en sia flugmaSino I horon 4 min

7. Ceiinjo. — Montenegro protestas ĉe <̂ iuj 
nacioj pro Tanekso do Bosnio-Herzegovino al 
Aŭstrio kaj anoncas sia liberigita de ĉiuj detfoj 
de 1’Berlina kontrakto.

8 . Venizo. — Inaŭguro de monumento al 
muzikisto Wagner.

Kaneo. — Oni publikigas dekreton pri la 
aneksado de Kreto al Grekujo.

9 Belgrada. — Gravaj manifestadoj kontraŭ 
Bulgarujo kaj Aŭstrio kies standardo estas brul
igita de Tpopolamaso.

10 B trlino. — Komencigas la aerveturadaj 
konkuroj.

Parizo. — Wilbur Wright gajnas per sia fiug- 
maSino la premion de duomiliono da frankoj.

12. Romo — Inaŭguro de internacia kongreso 
de TSociaj Asekuroj,

Madrido. — Inaŭguro de nova kunsido de 
„ Cortes ”•

Parizo. — Fermo de Tkongreso de Malvarmo
Belgrada. — Sekreta kunsido de la Supĉino 

pri la konduto kontraŭ Aŭstrio kaj Bulgarujo
14. Parizo . — Morto de 1’pentristo Karolo 

Landella.
Berlino. — Inaŭguro de konferenco por la 

rajtoj de la verkistoj.
Londono. — Oni malpermesas al la virinoj 

ĉeesti la kunsidojn de 1'deputataro.
15. Mickigam. — Teruraj bruladoj en la arb

aroj de Presqu’Ile en Ameriko. H^lpvagonaro 
restas bruligita ; 27 mortintoj.

Lapallice. — La submara Sipo „ Fresno "  ek- 
tuSegas kontraŭ havena trabajo kaj malflosiĝas- 
La maristoj sukcesas sin savi.

18. Romo. — Inaŭguro de Tkongreso de 1’Ita- 
loj en eksterlando.

Tokio. — Mortas generalo Nodzu.
Firenco. — Malfermo de 1’dua kongreso de 

1’italaj sciencistoj.
19. Parizo. — Ekzigo de Thomson ministro 

de 1’maristaro.
Rezensburg. — I nati-ruro de 1’busto de Bis- 

marck en la templo de Wahalle.
20. Berlino. Malfermo de la deputataro per 

elparolado de Timperiestro.
Berlino. — Edzigo de la princo Aŭgusto-Wil- 

helmo, trianaskisto de Timperiestro kun princ
ino Aleksandra Viktnia Holstein-Gluksburg.

A. T e l l i n i .

jsi iaj enketoj
v.

J u g a  o r g a n iz a d o  
(Internacia Societo de la  Esperantistaj Juristoj)

Ij i joga organizado >n Francujo

II. Eksterordaj jugistaroj. — Komercaj juĝist- 
aroj. — Por jug i la komercajn procesojn estas 
« komercaj tribunaloj * en la plej multo da 
distriktaj ĉefurboj, eĉ en kelkaj kantonaj ĉef-

1) Vida Karan anto. Naj 86-*T.

urboj kies logantaro kaj industrio estas tro 
gravaj La lego lasas al la registaro la zorgon 
ĝin krei kie gi Sajnas necesa. Kie gi ne ekzistas, 
giaj funkcioj estas plenumataj de la tribunaloj 
civilaj.

La komercaj tribunaloj jugas pri la komercaj 
procesoj, kie» la difino kaj la denombro esius 
tro longaj, kaj ĉio kio rilatas al la bankrotoj.

La komercaj kaj la civilaj tribunaloj, jugantaj 
komerce, jugas senapelacie se la procesantoj 
deklaras ke ili volas jugiĝi senapelacie, aŭ  se 
la valoro de la proceso ne superas 600 Sm.

La juĝistoj d* la komercaj tribunaloj estas 
elektataj en kunveno de gravaj komercistoj, 
precipe de la estroj de la firmoj la plej mal
novaj kaj estimindaj. De nelonge la virinoj, 
firmestrino}, povas esti enskribataj en ia listo de 
la elektontoj, sed ne estas elekteblaj. La pez id 
anto kaj la juĝistoj estas elektataj inter la 
komercistoj farintaj aŭ farantaj la komercon, 
lliaj povoj daŭras 2 jarojn. Ciu tribunalo enhavas 
prezidanton, m inimume2juĝistoj, helpjuĝibtojn, 
kaj juĝregistriston (greffier) oficdonatan de la 
registaro.

Juĝistoj de la  paco. — La juĝistoj de la paco 
estas kreitaj de U  Konstitucia Deputataro, kiu 
elprenis tiun institucion el Holandujo Por ke, 
apud la landanoj, estu magistrato komisiita por 
pacigi la malkonsentojn, ekzistas en ĉiu kantono 
pacjugisto, helpata de du anstataŭantoj, kiuj 
nur jugas kiam li estas malebligata Lia principa 
misio estas akordi la procesontojn. sed lia kom
petenteco etendigas en tre multaj objektoj, difi
nitaj de lai leĝo de 12 julio 1905. Sufiĉos, por 
eviti tro longan denombron, diri ke generale, 
krom la nemoveblaj kaj komercaj procesoj pri 
kiuj li ne havas juĝrajton, li estas kompetenta 
gis valoro da 125 Sm. senapelacie, kaj gis valoro 
250 Sm. unuinstance. La apelacioj kontraŭ liaj 
jugoj estas alvokataj anlaŭ la civila tribunalo.

La pacjuĝistoj estas eksigeblaj, kaj ekster- 
klasigeblaj, sed nur laŭ la avizo de Komisiitaro 
formita el altrangaj magistratoj.

Arbitraciaj konsilantaroj (Conseils de prud- 
hommes). — La misio de Arbitracia konsilant
aroj estas akordigi kaj jug i rapide pri la mal
konsentoj inter la laboristoj kaj la mastroj, rilate 
al ilia laboro ; gi ekzistas nur en la industriaj 
homdensejoj.

La anoj de tiuj konsilantaroj estas elektataj 
duone inter la mastroj, kaj duone inter la labo
ristoj. La konsilantaro havas ses anojn, kaj plie 
prezidanton kaj vicprezidanton, ĉiujn elektatan 
dum ses j-roj La duono ĉiutrijare renovigas. 
Ce ĉiu konsilantaro estas sekretario, kiu plenu
mas la funkciojn de registristo. La konsilantaro 
dividigas inter du fakoj, la speciala, aŭ akordiga 
fako, kunmetata de unu mastro kaj unu laboristo, 
havas mision akordigi la procesontojn; se ĝi ne 
sukcesas, gi sendas ilin antaŭ la ĝenerala, aŭ 
juga fako, kiu jugas senapelacie se la valoro de 
la malkonsento ne superas 120 spesmilojn ; 
super tiu valoro estas ebla apelacio antaŭ la 
civila tribunalo.

Kasacia kortumo (Gour de Cassation). —  La 
unueco de legaro estus vana vorto se la lege 
estus administrata diversmaniere ; tiel estas 
kreita la Kasacia kortumo, supera tribunalo, 
kies duobla misio estas respektigi la legon
kuj konservi la unuecon en la interpreto de la 
lego; ĝi ne estas supera grado de jugistaro, 
ĉar gi ne povas jug i denove la faktojn jam 
prezentatajn al la unugradaj juĝistoj, ĝi nar 
ekzamenas ĉu la leĝformoj kaj Ia lego estas 
obeitaj; se ĝi konstatas malrespekton ĉu de la 
formoj, ĉu de la lego, ĝi lompas, aŭ nuligas la 
decidon tiel difektan, kaj, laŭ la okazoj kaj la 
objektoj, ĝi «endas aŭ ne la proceson aniaŭ 
tiibunalon aŭ kortumon alian ol tiu kies 
decido estas nuligita, por ke gi tie estu ree 
jugata. Se tiu ĉi tribunalo aŭ Kortumo jugas 
same kiel la unua tribunalo, la Kasacia kortumo, 
ree tusata per apelacio, faras solenan kunsidon, 
kie kunigas la tri Cambroj, kaj eldiras jugon kiu 
igas deviga por la tria tribunalo aŭ kortumo al 
kiu ĝ i sendas la proceson, sed gia jugo estas 
deviga nur por la proceso tiel jugita, kaj ne 
devigas, estonte, la aliajn juĝistarojn. Estas tiel 
en civilaj, aŭ kriminalaj procesoj.

La Kasacia kortumo, kiu troviĝas en Parizo, 
enhavas 49 anojn, ĉefprezidanton, tri prezidan
tojn de ĉambro, kaj 45 konsilantojn La Stata 
p e rseku ta ro  konsistas el unu prokuroro ĝe
nerala kaj ses advokataj generalaj. Sesdek 
advokatoj panumas la duoblajn funkciojn de 
advokato kaj de prokuratoro La kasacia kor
tumo konsistas el tri fakoj, nomitaj Cambroj, 
le la ĉambro de la pustuloj (chambre des requ6- 
tes) kiu ekzamenas la apelacion : se tiu ĉi al ĝi 
Sajnas praviga, gi akceptas la postulon, kaj 
transigas la proceson al la ĉambro civila ; se 
kontraŭe la apelacio Sajnas malpraviga, gi ĝin 
eljetas. En la kriminalaj procesoj la apelacioj 
estas senpere prezentataj al la ĉambro kriminala.

La Kasacia kortumo jugas ne nur pri la ape

lacioj el la procesantoj, ĝi ankaŭ jugas, sekve 
de la persekuto de ĝenerala prokuroro, p r i : la 
ekscesoj de potenco (excĉs de pouvoir) riproĉataj 
al juĝistoj, la determinoj inter juĝistoj (r£gle- 
ments de jugos), la kulpigoj kontraŭ la juĝistoj 
en la okazo de trompo, elpreno, rifuzo de just
eco (prises k partie en cas de voi, concussion, 
dĉni de justice) pri la demandoj de revizio, k t.p.

Fine, kiel supera konsilantaro de la magis
trataro, gi zorgas pri la disciplinaj persekutoj 
(poursuites disciplinaires).

Ni ne volas fini tiun ĉi tro longan raporton, 
ne parolinte pri la advokatoj kaj la prokuratoroj, 
utilaj kunlaborantoj de la magistratoj, kaj sper
taj konsilantoj de la procesantoj. lli ekzistas ĉe 
ĉiu tribunalo aŭ kortumo; la prokuratoroj novas 
nur helpi la procesantojn ĉe la jugejoj kie ili 
estas oficdonaiaj ; ili konsilas siajn klientojn, 
plenumas la procesformojn, kaj povas nur pledi 
kie ne ekzistas sufiĉe da advokatoj Tiuj ĉi 
havas rajton pledi antaŭ ĉiuj jugistaroj, ne 
estas profesio pli estimata au pli estiminda.

III. Krim inalaj jugistaroj (juridictions crimi- 
nelles). — La kriminalaj jugistaroj estas fonditaj 
en la sama ordo ol la civilaj.

La pacjuĝistoj havas rajton pri la malgravaj 
malobeoj kontraŭ la leĝo, puneblaj per puna 
mono gis 6,4 spesmiloj, kaj per malliberigo 
gis 6 tagoj.

La civilaj tribunaloj jugas, kiel korekcionalaj 
tribunaloj (tribunaux correctionnels) pri la leĝ-

deklinigoj puneblaj minimume per puna raono da 
6,4 spesmiloj ĝis sumo lege fiksita, kaj per mal
liberejo de 6 tagoj ĝis 5 jaroj, eĉ IO jaroj ea le 
okazo de rekulpo.

La asiz kortumoj (cours d ’assises) havas, dia- 
trimoiiate, en ĉiu departemento, kunsidon ki* 
ĝi jugas pri la ki imoj generale puneblaj d* 
punoj superaj al 5 jaroj, gis la punlaboro viv
daura. kaj la mortpuno. Li estas kunmetataj : 
l e de tri konsilantoj el la ape'aoia kortumo, kies 
unu prezidas, 2« de 36 jugantoj (jur6»), el kiuj 
en ĉiu proceso, 12 estas lotataj, kiuj decidos ĉu 
la kulpigito estas kulpa La prezidanto kaj la da 
helpantaj konsilantoj (conseillers assesseurs) 
jugas nur pri la juraj demandoj, kaj la aplikado 
de la leĝo kaj de la puno

La funkcioj de la Stata persekutisto estas 
plenumataj : apud la asiz-kortumo de prokuroro 
ĝenerala ; advokato ĝenerala, aŭ substituto ; 
apud tribunalo korekcionala, de prokuroro de la 
Respubliko, au substituto ; apud la pacjugisto, 
de polica komisario, aŭ urbestro, aŭ suburbestro 
speciale komisiita.

La decidoj eldiritaj en unua instanco estas e» 
okazo da apelacio, juĝataj en dua instanco : tiuj 
el la pacjugisto, de la tribunalo korekcionala ; 
tiuj al la tribunalo korekcionala de la ĉambra 
korekcionala de la apelacia kortumo.

Ne estas apelacio kontraŭ la decidoj de U 
asiz-kortumo. kiuj estas superegaj, sad la kon
damnito, kaj la Stata persekutisto povas kontraŭ- 
peti al la kasacia kortumo, kaj, neniam sen- 
kulpigito povas esti ree jugata pri la sama 
krimo. Se la decido de la a*iz-kortumo estaa 
nuligita profite de la kundamnito, la proceso 
estas sendata, por esti denove jugata, antaa 
asiz-kortumo, sed en alia departemento.

Ni parolos nur por ĝin citi la militajn tribu
nalojn, kiuj havas rajton pri la krimoj kaj la 
leĝdeklinigoj faritaj de la militistoj kaj mansioj 
de la mara armeo, al kiuj estas administrata la 
milita legaro.

Italujo, Belgujo, kaj la Granda Duklando- 
Luksemburga konservis la francan juĝorgani*- 
adon, kiu estis starigita en tiuj landoj, dum la 
unuaj jaroj de la 19* centjaro, kiam ĝi estis 
parto de la Franca Imperio; ĝi konservis ankaŭ, 
kan kelkaj Sangoj, la civilan legaron (code Civil) 
nomatan legaro t Napoleono ».

De kelkaj jaroj la Japanoj, celante unuigi sia» 
legaron alprenis la francan juĝorganizadon kaj 
nian civilan legaron kun necesaj arangoj. Se por 
la elekto de magistratoj ili alprenis ankaŭ la 
modon starigitan en nia lando, estas dezirinde 
ke ili ĝin uzu libereme kaj klopodu por hari 
magistratojn kiuj estos pretere la servistoj da 
la lego pli ol tiuj de la potenculoj.

G. Bottin,

Judisto, ano de I S. B. i.

E S P E R A N T O
MOVADO E SP ER A N T I ST A

N o tin d a jo j.

B ritu jo : Fondigis Federacio de la Esp. Societoj 
de Londona regiono, sub prezido de H. B. Mudie. 

En Britujo ankaŭ plimultigas la regionaj federa
cioj En la tuta lando granda nombro de kursoj.
— Belgujo : De la monato novembro la oficiala 
organo de la Belga Esp. Ligo estos la « Belga 
Esperantisto ». — Francujo : Sukcesaj paroladoj 
de S-ro Privat en Calais, Armentteres, Amiens, 
Lyon; de S-ro Grodvolle, en Tours, k. t. p — 

Germanujo: En Saksujo fondigis Instituto Esper
anta; en Dresdeno pli ol 1500 personoj parto
prenas en la Esp. kursoj. — Holando : Fondigis 
grupoj en Dordrecht, Haarlem, k a . ; la Holanda 

Societo havas nun propran gazeton, sub titolo 
< Holanda Pioniro ». — Hungaruja : Laŭ per

meso de la ministro, la oficiroj povas nun aligi al 
Esp organizadoj. — R um anu ja ; Novaj grupoj en 
Braila, Teauci kaj aliaj urbetoj; la gereĝoj sendis 
afablan telegramon al la ruman-bulgara kongreso 

Esp en Shumen. — Rusujo : La grava gazeto 
t Vjestnik Znaja » daurigas aperigi gravan Esp. 
aldonon « Espero », kiun gi sendas al ĉirkaŭ
10.000 personoj Subteninda entrepreno.

B ib lio g ra fio .

Zamenhofa) Vortoj (netroveblaj en la U V.; 
Centra Oficejo. $  0,40). — Fundamento de Esper. 
(eldono Bumana ; Paris - Hachette £  0,40». — 
Higieno ha j M oralo (studo dedicita al la junul

aro, de D ro Good ; Presa Societo, Paris £  O SO).
— L a  K ialo de la Vivo (broŝuro teozofia; Presa 
Societo, Paris). —  Katalogo de la Biblioteko de 
S-ro Georg Davidov (Davidov, Saratov. $  0,50).

— Kio povas okazi, se oni donacas surprize 
(de F. Reuter, trad cefeĉ; 2» eldono) — lnter
nacia Legolibro (I* parto, de E. Stark Se F Roch- 
m ann; Magdeburg. $  O 60). — Esperanto La. 
tiutaga vivo dernilo Fr Swagers Se A. Finet; 

Anvers. £  0,40) — Esperanto M anual ( plena 
lernolibro kaj legolibro, de F-ino M L. Jones; 
British Esp. Association, London £  0,80). — 

E s  geranio for the English (Milner & C°, London. 
<£ 0,25). —  The Pictorial Esperanto Course 
(de Th Cart Se W  Mann ; British Esp Association. 
London. $  0,60). — Curs complel Efperanto 
(lernilo por Rumanoj; Dor P. Cuco. BukareSto.

S  o.40»-
G aze taro .

Tra la Filatelio (monata organo por kolektis

toj ; J. Fize, Beziers. I $  jare). — In form aj 
Raportoj (organo de germanlingvaj Esp. Aŭstriaj 
grupoj •* Ahlgrimm, Bandgasse 31. I ĝ  jare) — 
Esperanto-Student (Rutherford, New-York. I £  
jare). — L a  Espero (semajna folio. Des Moines 

(Usono); £  0,25). — Holanda Pioniro (oficiala 
organo de la Holanda Esp. Societo: de Harni' 

Bantamwerstr. i i .  Amsterdam ; 0,85).
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Konstanta Mondonacado por U.E.A.

S

183,76
40-**
0,80
0,80
1,04
0,90
1,86

Responde al la aldoko publikigita en antaua 
numero, la jenaj personoj bonvolis mondonaci 
por U. E. A. (La personoj montritaj per * estas 
bonfarantaj membroj).

S» Listo . .
Jean Se Jide» Borel, Berlino . . .
C Bartolo, Teruel..........................
J. Belenguer, Teruel ...............
P. A. H. Muschamp, Zurich . . .
A. Vejtcler, Rostov.......................
J. W. W«stern, London...............

Entute 229,12 Ni tutkore dankas la mon- 
donacintojn kaj esperas, ke multaj, ĉu grupoj, 
ĉu personoj, ilin imitos kaj bonvolos finance 
helpi al la disvastigo de I'. E. A. La personoj, 
kiuj pagos almenaŭ IO estos konsiderataj 
kiel bonfarantaj membroj de U. E. A. Plie, ĉiuj 
donacoj sub la nomita sumo estos danke akcep
tataj. Oni sendu ilin al ESPERANTIO, 8, rue 
Bovj-Lysberg, Genive (Svisujo).

Faco  i» . — A d m in is t r a d o .

Vocdonado. — La voĉdonado pri la Reprovi 
zora regularo de U. E. A. kaj la kotizajo por 1909 
liveris la jenajn rezultatojn :

Regularo Kotizaj!) por 1900.

F-ino G. Monster (Kopenhago) eksigas kiel 
Delegitino. La Delegito en Kopenhago estas nun 
S-ro Skeel Giorling (Narra Fariwagsgade 50).

Entute 332 lokoj kun 241 delegitoj kaj 156 
subdelegitoj.

Subdelegitoj :

6* Listo de subdelegitoj :

Alm eria (Hispan.). — S-ro G. Paramo (15, PI.
Constitucion).

Cambridge (Anglujo). — S-ro Neville Borton 
(Burwell Vicaraga).

Durban (Natal-Sudafriko). — S-ro J. Duart (38, 
Victoria Str.).

Kamienietz P o i (Rusujo). — S-ro A. Prager, 
teknikisto.

Kien (Rusujo). — S-ro S. Kendrjatev (Puŝkinskaja 
30 Svjatoŝin).

L a  Ricamarie (Franc.-Hte Loire). — S-ro Femure 
(90, rue Gambetta).

Lonavla (Bombay-Hindujo). —  S-ro C Tedman. 
Meerbeck (Diisseldorf Germ.).— S-o F. Hausmann. 
Offenbach-a/- M  (German.). — S-ro F. Rolle 

i Buchrainnweg, 30).
Rochefort (Belgujo). — S-ro R. Sandron (Av. d* 

la Gare).
Sara/euo (Bosnio). -S-oFr.Cech (Lan dragi stratur) 
Seille (Belgujo). — S-ro J Magis (rue du Chateau). 
TriesleiAŭst.) — S-ro E. Polonio (Spedale civico). 
TiUit (Germ ).—  S-ro D. Cazanowitz (Hohestr. 40).

Zizkcv (Bohem.). — S-ro J. Kopecki (Krisave 
ulice 36).

Voĉdoniloj ricevitaj

Je * .............
N e .............

Ne voĉdonis. .

106

103
3

106

94
l i
I

*♦ *

Konsekveno* la Regularo estas akceptita kaj 
la kotingo por 1909 fiksita je 36 Sd. La protokolon 
subskribis Sro j Hodler, Mallet, de Saussure, 
esperantianoj ie  la regiono Genevo Inter la
11 personoj, kiuj voĉdonis kontraŭ la proponita 
kotizajo, kvin proponis 24 S d , du 40 Sd., unu
12 Sd., unu 48 Sd., unu 2 & ., du 30 Sd.

Post la tempolimo ni ricevis ankoraŭ voĉdon- 
ilojn ne supre enkalkulitajn ; ĉiuj voĉdonis jes 
pri ambaŭ punktoj, tiel ke entute la regularon 
estas akceptita de 118 voĉoj kaj la kotizajo de 109.

A vito j a l la Delegitoj haj Subdelegitoj. — 
Fine de oktobro, ni sendis al ĉiuj Delegitoj cirku
leron kun balotilo por la balotado de la U. E. A. 
komitato por 1908-1909. La lasta tempolimo por 
la balotado estas la 30* de novembro.

Al ĉiuj Delegitoj kaj Subdelegitoj de U.E.A. 
estas samtempe adresita detala cirkulero pri la 
reuagigo de la kotizajo, kun provizo da markoj, 
novaj membrokartoj, novaj aliĝiloj kaj ĉiuj 
necesaj klarigoj. Ni esperas ke ĉiuj fervore 
laboros por havigi al ni kiel eble plej multajn 
membrojn en sia regiono. Ni speciale insistas 
por ke niaj Del. kaj Subdel. varbu al nia Asocio 
la lernantojn de la kursoj, tiel ke tuj post sia 
studo ili povu i ice vi ian utilon de Esperanto.

Al la izo laj Esperantianoj. — Ni informas la 
membrojn de U. E. A. kiuj loĝas en regionoj, kie

Fa k o 2*. — K onsu lo j k a j Esperanto-Ofioejoj.

Laŭ la nova regularo, la laboro de la ^isnuna 
fako II» estos dividata inter la jena j: fako III*, 
Konsuloj ; fako IV*, Esperanto-Oficejoj ; fako V*, 
Komerco Je Industrio ; fako VI*, Junuloj. En la 
fino de ĉi-tiu monato, niaj Delegitoj ricevos cir
kulerojn por la preparado de la servoj organizitaj 
de tiuj fakoj. Jen por niaj legantoj resumo de 
tiuj cirkuleroj :

Konsuloj. —  En ĉiu regiono la Del. estas tre 
petata elekti konsulon por Komerco & Industrio, 
konsulon por Junuloj kaj konsulinon por Virinoj. 
Ciuj komunikajoj rilatantaj tiujn fakojn «stos 
adresataj al la Del. kaj transdonotaj al la kompe
tenta konsulo.

Esperanto-Oficejoj. — Estas urge, ke ĉiu loko 
posedu sian Esp.-Oficejon laŭ la unuforma plano, 
difinita d* niaj antaŭaj instrukcioj La Del. kiuj 
tion ne ankoraŭ aŭ ne plene efektivigis estas 
petataj klopodi por starigi tiun necesegan orga
non. La Subdel., kiuj opinias ke Esp.-Of. estus 
utila en ilia loko, bonvolu peti de ni la necesajn 
dokumentojn.

Komerco. — Tiu fako sin unue okupo* per la 
organizo de servoj, kiujn tuj povos uzi tiuj 
komercistoj, kiuj ĉu per eldonado de Esper. 
reklamiloj aŭ Esp. produktajoj, ĉu per parto
preno en nia movado, sin montris pli-malpli 
Esperantistoj. Kiam al ili ni povos prezenti 
precizajn servojn kaj ili uzos ilin, ni povos nin 
turni al tiuj, kiuj ĝis nun staris ekster nia mo
vado. Rilate al tio, ni estas organizantaj unue

estas nek Del. nek Subdel., ke la kotizajo por servon por disdonado de Esp. prospektoj, rekla- 
1909 estas fiksita je 36 Sd. kaj estas tuj de nun | gvidiloj, k. t. p., per U. E. A. Ni do petas,
repagebla.

Paroladoj. —  Nia bonkonata samideano 
Ed. Privat faris paroladojn pri la „ Sukcesoj de 
Esperanto en Eŭropo kaj Ameriko ” kaj pri 
U E A. en Calais, Armentieres, Amiens, Saumur, 
Lyon, Lausanne ; ĉie li ricevis plej grandan 
sukceson.

Gazetaro. — En la lasta tempo la jenaj gazetoj 
favore raportis pri U. E. A. : Viitorul (Bukarest), 
Don M artio  (Napolo), Journat de Genĉve, La  
Petite Rtyublique, Le Rappel, Le Petit Echo 
de la Mode, E l Noticiero Bitbaino, De Nieuioe 
Gazet, La France, L' Ind&pendant de la Corr&ze, 
L a  D&peche, Le Reven de la  Manche, E  Nea 
Samos, Aedo Catalana, La Nazione, Basler 
Nachrichten, E l Pueblo Vasco, La Regeneracion 
(Tenerife), E l Tiempo (•) , Diario de Tenerife, 
k. t p., k. t. p . Inter la Esp. gazetoj : Pola Espe
rantisto, Rumena Esperanlisto, Germana Espe
rantisto, k. t. p.

F ine. en la bonega Esperanto i ianual, verkita 
de F-ino Jones, U. E A. del., aperis kiel legajo 
artikolo pri la M Utileco de Esperanto kaj U. E. A. ”, 
verkita de H. Hodler. Imitinda ekzemplo, ĉar 
ĝuste al la lernantoj oni tuj devas konigi la pro
fitojn riceveblajn per nia Asocio.

Ni tre insiste petas niajn Del., Subdel. kaj 
membroj, ke ili laueble konigu U E A .  al la 
publiko per lokaj gazetoj, prezentante la nunan 
utilecon de nia Asocio kaj la diversajn servojn 
organizitajn de ĝi Oni ĉiam sendu al ni unu ekz. 
de la gazetoj, eti kiuj aperas artikolo pri U.E.A.

Varbado de novaj Delegitoj kaj Subdelegitoj. 
— S-ro Ern. Pointer (Kurskaus Rieg, Eppstein- 
in-T., German.) bonvolis preni sur sin la taskon 
varbi novajn Del kaj Subdel Por ĉi-tio li baldaŭ 
sendos cirkulerojn al ĉiuj grupoj por ke ili 
elektu U. E A Delegiton kaj al izolaj Esp-istoj 
por ke ili akceptu esti Subdelegitoj. Ni tre espe
ras, ke la interesatoj respondos plej baldaŭ, tiel 
ke nia agado estu kiel eble plej samtempa kaj 
internacia La Del. kiuj dezirus sendi cirkulerojn 
pri Subdel. al izolaj Esp-istoj de sia regiono 
bonvolu ilin peti de ni.

Novaj g rupado j. — De la lasta n», la jenaj 
grupoj elektis delegitojn :

Durham  (Angl.). — S-ro W. E. Massey (28, Cons
tance Str.).

Falun  (Svedujo). — S-ro Fredrik Skog (Esp-Of). 
H ull (Anglujo).— S-ro J. W. Coulson (98 Freehold). 
LeLocle(Svis.).— S-ro Humberset (Industrie 27). 
Tours (Franc.)— D-ro Grodvolle *19, r. de Bufron).

La Delegito d* Braunschu>eig estas nun S-ino 
Kathe Jahns (Kasanenstr. 22)

S-ro Bartolo ( Teruel, Hispanujo) varbinte 20 
E s p e ra n to jn  fariĝas Delegito anstataŭ Subdel.

ke ĉiu Del. kaj Subdel. bonvolu certigi nin, ke 
kiam li ricevos provizon da Eso. reklamiloj, pen
ditaj de firmo aliginte al U. E. A., li ĝis difinita 
kvanto disdonos ilin en la Esp. kunvenoj de sia 
urbo, ilin elmetos ĉe la Esp.-Of., k. t. p. Do, tuj 
kiam tiu servo estos aranĝita ĉiuloke, se iu 
firmo, grupo, societo, k. t. p , deziras disdonigi 
ĉiulande siajn reklamilojn, gvidilojn, k. t. p., ĝi 
bezonos nur sin tum i al la speciala fako por tio, 
kiu zorgos pri la disdonado per niaj Del. kaj 
Subdel. ; ĉar tiu servo estas urĝa, ni tre petas 
niajn Del, ke ili respondu plej baldaŭ la cirku
leron al ili senditan pri tio.

Junuloj. — Por pligrandigi nian kampon de 
agado kaj konigi al la veraj kaj tujaj interesatoj 
la servojn, kiujn proponas U. E A. al la gejunuloj, 
speciale por iliaj vojaĝoj en la fino de iliaj 
studoj, ni kun la helpo de niaj Delegitoj kaj la 
grupoj de ilia urbo sendigis leteron al la direkto
roj de duagradaj lernejoj, institucioj, edukejoj, 
k. t. p ,  por konigi al ili la diritajn servojn prak
tikajn tuj uzeblajn kaj peti, ke ili informu siajn 
lernantojn pri tio kaj laŭeble bonvolu organizi 
kurson por la gejunuloj de sia lernejo, kiuj 
dezirus profiti tiujn servojn En la lokoj, kie tiu 
klopodo estos sukcesinta, niaj Del. estas petataj 
informi pri tio la publikon per la lokaj gazetoj.

Enketo. — Por respondi oftajn demandojn kaj 
gravan bezonon, ni decidis starigi generalan 
nomaron de ĉiuj kongresoj, festoj, ekspozicioj, 
foiroj, k.t. p., prezentantaj ĝeneralan intereson, 
kiuj okazos la venontan jaron. La Del. kaj Subd. 
kaj eĉ simplaj membroj estas do treege petataj 
komuniki al ni la liston {kun proksimuma dato) 
de ĉiuj supre nomitaj manifestacioj okazontaj en 
sia regiono. La rezultatoj de tiu enketo estos 
konigitaj per la oficiala organo kaj tradukataj 
nacien por la neesp. gazetoj. Plie, ĉiuj niaj mem
broj kiuj intencas ĉeesti ian kongreson, feston, 
viziti ekspozicion, k. t. p , dum la proksima jaro, 
estas petataj sin konigi S-ro Reimann ( Haus 
447, Fnedberg, Augsburg, Germ.) bonvolas sin 
okupi pri tiu subfako kaj oni sendu al li ĉion, kio 
koncernas tiun rubrikon.

austrio.
PRA H A .

Multaj dankaj leteroj, kiujn mi ricevis de 
niaj fremdaj gastoj, kiuj antaŭ aŭ post kongreso 
vizitis nian urbon Praha, invititaj de Bohema 
Societo Esp., pruvas ke fremdaj Esp. estis tuŝitaj 
de la afableco kaj zorgeco, per kiuj anoj de supre
dirita societo kun virina grupo aranĝis ilian rest
adon en nia urbo Praha.

La vizitoj de fremdaj Esp-istoj efikis, dank’al 
naciaj jurnaloj, multe je nia loĝantaro, kio estis 
videbla laŭ tio, ke intereso pri Esperanto multe 
altigis. Pri tiu kaŭzo aranĝis Bohema societo 
publikajn kursojn en ses lernejoj po du kursoj. 
La ĉambroj estas plenaj da lernantoj. La li** 
oktobron aranĝis Bohema Asocio Esper. en 4 
Prakaj antaŭurboj paroladojn.

La sama intereso eetas inter virinoj, por kiuj 
aranĝis la virina grupo du publikajn kursojn.

La 3** oktobron. Bohema Asocio Esp, fondis 
diversajn fakojn En fako por turismo estis elekt
ita kiel sekretario Voztĉch Kraŭs, delegito de 
U. E A., kiu malfermis la Esp -Of. kaj petas Ciujn, 
kiuj deziras iu ajn informojn pri turismo, ke ili 
turnu sin je la adreso : V. Kraŭs. delegito, 
Praha, 320-1. N. K.

Esp-istoj bohemaj kreis per fondo de cen
tra asocio „ Bohema Unio Esperantista” (B.U.E ) 
er 1907 vere modelan organizajon, kiu plej taŭge 
servas al iliaj rilatoj. En B.U.E. estas centrigitaj 
ne sole kluboj kaj societoj bohemaj en Aŭstrio, 
sed ankaŭ izolitaj samideanoj logantaj en lokoj, 
kie ne ekzistas ĝis hodiaŭ iu korporacio en B UE. 
reprezentata. Por ĉi tiuj estis starigita „ Bohema 
A60cio-Ligo Esperantista ”, kies membroj elektas 
reprezentantojn por la centra asocio B .U .E. kaj 
ĝuas ĉiujn rajtojn, kiel membroj de ceteraj kluboj 
pagante 2 k. de jara kotizajo (kun senpage ricev
ado de oficiala organo „ Casopis Ceskych Esper
an ti*^  ” 4 k.). La membroj disponas ankaŭ 
propran bibliotekon.

Vidante en si centrigitajn je fino deoktobroi908, 
18 societanojn rimarkas B. U. E plezure, ke jam 
nur tre malmulte da Esperantistoj staras ekster 
organizajo, decidis aranĝi la venontan jaron 
unuan kongreson de bohemaj Esperantistoj okaz
ontan en Praha. Preparaj laboroj estas jam entre
prenitaj de komitato d* B. U. E., kiu petas ĉiujn 
redakciojn raporti favore pri tiu ĉi okazintajo 
gravega por bohema Esperantistaro.

Du gastotabloj fondiĝis : en Esperanto- 
kafejo „ Union ” (1-342), kie trovigas ankaŭ 
Esp.-Of. kaj Kancelario de B. U. E , okazas kun
venoj ĉiuvespere de 7-11 h. ; en restoracio 
,, u Donatŭ ” , kie estas sidejo de unua „ Esper
antista Klubo en Praha ”, kunvenoj ĉiu merkrede 
vespere. La sama societo arangas nun por aiaj 
membroj senpagajn kursojn konversaciajn.

/ ,  Intereso por U. E. A. sencese pligrandigas 
multe da novaj Esp-anoj aligis. Subdelegito por 
antaŭurbo Zizkov nomita S-ro Jarosbav Kopecki, 
KrAsova ulice.

Ĉio koncernanta boheman Esperantistaron estu 
sendata laŭ adreso „ Bohema Unio Esperantista ”, 
Praha 1-34», Kafejo „ Union J. H.

Belgujo
ANTVERPENO.

La 13an de Okt. la „ Antverpena Grupo 
Esperantista ” aranĝis muzikan feston kaj parol
adon faritan de S-roadv L. Sergeant, el Boulogno. 
Tiu festo, kiu okazis en la marmora ĉambrego de 
la Rega Societo de Zoologio, bonege sukcesis. 
F-ino J. Flament, fama kantistino kaj profesorino 
ĉe la muziklernejo en Bruselo kaj S-ro Hanauer, 
el Frankfurt, aplaŭdigis sin per siaj belaj k a f 
ajoj ; ankaŭ la ĉi-tiea kvaropa sinfoni-orliestro 
Van den Eynde havis belan sukceson.

Post la koncerto S-ro Sergeant faris propa
gandan paroladon, kaj S-ino Sergeant deklamis.

Unuvorte, tiu festo, pri. kiu favore raportis la 
Antverpaj gazetoj, treege helpos la antaŭeniradon 
de Esperanto en nia urbo. F. S.

Francujo
P A R IZO .

La Delegito sciigas ĉiujn korespondantojn 
ke, pro la multego da petoj, li de nun neniel 
atentos pri letero aŭ poŝtkarto kies respondo 
ne estos pagita.

TOURS.

«*« La Esp. Grupo de Tours montris lasta
tempe plej grandan viglecon. Du sukcesplenaj

D elegito -  K onsoloj U. E .  A .

PRAKTIKAJ INFORMOJ

HANNO VER.

La adreso de la E*p -Oficejo kaj U B. A. 
Del. P. Tarnow estas nun Paulstr. 9-1. — Ka 
septembro. Ia grupo komencis du kursojn. — La 
« Gontinental-Caoutchouc Se Gutta-Percha Com
pagnie » koresp. Esp.

K O LN .

, La konsekvencoj de la IV» Kongreso nua 
rimarkigas ankaŭ tie ĉi. kie ekzistis tre malmulte 
da intereso por Esp. S-ro Beimann faras nun 
sukcesan kurson en KOln kaj en najbara loko 
Burscheid kun datinda nombro de partoprenantoj.

M ETZ .

S-ro H. J. Hoen, Subdel. U.E.A., multe inte
resigas pri la kondiĉoj de naturalizado en la 
diversaj landoj, kiujn rajtojn kaj malprofitojn 
havas fremdulo, kaj kiujn rajtojn li akiras post 
naturalizado kaj post kiom da tempo La kompe
tentuloj estas treege’petataj respondi al li pri tio.

Holando

** *

Grava avizo. — Tiuj informoj estu redakt
ataj mallonge kaj precize; oni sendu ilin al ni 
nepre antaŭ la 7» kaj 22» de ĉiu monato por ke 
ili aperu en la plej proksima n°. Ni varme instigas 
ĉiujn delegitojn, ke ili bonvolu kiel eble plej 
akurate kunlabori por tiu rubriko, kiu dank’al ilia 
kunhelpo rapide fariĝos interesa kaj tre utila.

L A  HAGO.

Esper.-Oficejo estas fondita en la Hago 
(Gravenhage, La Haye), Plaats I».

En la Oficejo la samideanoj trovos S-ron A. 
Knegt, U E. A. delegiton La oficejo estas mal
fermita ĉiutage de 12 '/« — I V* ; ĉiulunde de 
8 - 1 0  kunveno de la Haga Esp. Klubo. Por 
skribaj informoj oni estas petata sendi respond
kuponon. La Ofie donas informojn pri ĉio (ankaŭ 
pri turismo, loĝado, k.c., en Holando Samide
anoj povas adresigi tien siajn leterojn; oni 
akceptos abonojn por gazetojn kiuj petas don. 
La Ofie. nur respondas al letoroj, skribitaj en la 
Zamenhofa lingvo kaj nur helpas Zamenhofajn 
Esperantistojn.

Peto. — Por propagando la eldo»istoj de 
gazetoj, flosiloj, k. e., estas petataj sendi speci
menojn, ankaŭ katalogoj de komercistoj, esper
ante presitaj, estos dankeme ricevitaj.

ltalujo-
BOLON JO .

La Esp-anoj transveturantaj Bolonjon tro
vos ĉiun komforton, ĉiuspecajn informojn kaj 
gvidanton en Esperanto-Hejmo. Suficas, ke in 
donu al veturigisto jenan adreson : A. Tellini, 
Mura d’Azeglio, Vallescura 600.

Rusujo.
MOSKVO.

Tre konata en Rusujo eldonista firmo 
„ Posrednik ”, kiu estas patronata de L. Tolstoj 
kaj gvidata de la plej proksimaj al li homoj, 
komencas eldonadi serion de esperantistaj libroj. 
Krom tio en la rusa tre influa jurnalo, eldonata 
de la sama „ Posrednik ", (( Svobodnojc Vosps- 
tanie ” (Libera edukado) malfermigas konstanta 
fako pri Esperantismo ; tiu ĉi fako komencigas 
per la artikolo de D-ro Kabanov „ pri la instrua 
kaj eduka signifo de L. E. ” . Fine la firmo Posred
nik baldaŭ komencos eldonadi la jurnalon por 
junulo j; en tiu ĉi jurnalo estos anitaŭ la konst
anta fako pri la L. E.

En Moskvo je la 9» de oktobro efektivigi* 
la kunveno de kuracistoj, en kiu estis akceptitaj 
jenaj tre gravaj decidoj : anigi tutmondan Esp. 
kuracistan Asocion (anigis 26 kuracistoj, inter 
kiuj du universitataj profesoroj) kaj fondi Tut- 
rusan Esperantistan Kuracistan Societon (detal
ajoj pri tiu-ĉi kunveno estas presitaj en u Voĉo 
de Kuracistoj ” ). N. K.

Svodujo
HELS1NGBORG .

De longe estas bona kutimo ke la logantoj 
en la landoj ambauflanke de 1’Sundo (Orĉsund), 
reciproke grandare vizitas, unuj la aliajn. La 
paca signifo de tiaj vizitoj estas nedisputebla.

gelem-

paroladoj estis faritaj, unu en Tours de la prez 
D-ro Grodvolle, Del. de U. E. A. pri la Dresdena 
kongreso; alia en Chinon de la vicprez. S ro 
Grosjean por fondi grupon. Plie, la grupo aran
gis kursojn por legado kaj interparolado, por 
infanoj, militietoj, komercan kurson kaj te-kun- 
venojn.

«*, Ankaŭ en Tours okazos de la 3» ĝis 8* de 
nov. granda nacia ekspozicio de krizantemoj, 
organizita de la urbestraro. Ni ne dubas, ke tiu 
ekspozicio estos belega en la Tours regiono, I 
nomata prave « gardeno de Franclando t.

Germanujo.
D A N ZIG .

«*, La Danciga Esp.-A*ocio havis en la granda 
ĉambrego de Gevverbehaus sian monatan vesper
feston. La pi ologo de prof. D™ Schultz estis 
aplaŭde akceptata. Talentaj F-inoj Staegemann 
lerte ludis « La Lingvo-instruado » de S-ino 
A. Tuschinski. Esperantismo eken£os perforte 
en la societon kaj en tiu senco en kiu S-ro 
Emmert ĝin klarigis en sia parolado.

«% La 19»" de nov. la Danciga Esp.-Asocio 
havos sian 1*" fondfeston en Gewerbehaus kaj 
tie dum la festhoroj, ĝi arangos Esp.-Informejon 
La Del. S-ino A. Turohinski petas diversajn 
firmojn afable sendi al ŝi senpage specimenojn, 
provajojn, propagand. ĉiuspecajn. Bona reklamo 
estos farita por ili. (Adreso : 6, Mattenbuden).

F R A  NKF U RT-a/-M.

*** Ni havas la honoron informi, ke la „ Kvaro 
por la propagando en Frankfurto kaj ĉirkaŭajoj ” 
ne plu ekzistas kaj ke anstataŭ ĝi fondiĝis 
societo „ Esperantio  ”, kiel propag parto de la 
Frankfurta Esp grupo. La membroj de la dirita 
„ Esperantio ” estas nature ankaŭ Esperantianoj.

Konsulino por virinoj estas F-ino Margot 
Hurez, Vogelsbeystr. I I- I; akcepthoroj 1-3 h. 
tagmeze.

/ ,  Subdelegito por Offenbach-aj - M . estas 
S-ro Fr. Kolb, Buchrainweg, 30.

lajn vizitojn, kaj ĉie la infanoj estas akceptitaj tre 
kore kaj gastame. Danoj kaj Svedoj komprenas, 
unuj la aliajn, tre bone, kio sole ebligis inter- 
fianĝajn. Esus la diversaj lingvoj, kiuj gis nun 
malebligis al la lernejaj infanoj tiajn vojarojn pli 
malproksimon Sed dumtempe Esperanto trapasi* 
la mondon, kaj per tio la lingva barilo estas 
renversigita.

Kion vi, Samideanoj, pensos pri vojago, entre
prenota de Svedoj lernantoj-infanoj tra Eŭropo, 
eble ĝis la kongresurbo Barcelono, proksiman 
someron? Kiel delegito de U. E. A. mi jam ekpre
paris por tiu ara vojado per aranĝi senpagajn 
Esperanto-kursojn por infanoj ĉe ĉi-tieaj publikaj 
lernejoj. Dudek infanoj partoprenas la kursojn, 
duone knaboj kaj duone knabinoj. Tiuj ĉi dudek 
geknabeioj, Iau mia intenco, formigos la unuan 
turistan grupon de tiu ĉi speco. Se ili povus dura 
la vojago montri ion speciale Svedan, ekzemple 
nian mondkonitan gimnastikan sistemon, al la 
diverslandaj samideanoj, estus tiom pli bone.

Tion ĉi mi volis sciigi al la Delegitoj en mal
samaj lokoj por ke ili povu helpi al la realigo da 
la ĉi supre priparolata ideo, kiu Sajnas al rni 
tre bela kaj ankaŭ, per afabla subtenado de ĉiuj 
Sam-anoj, kiuj aprobas la ideon, facile realigebla.

G. H. B a c h m a n , Del. de U. E. A., 
Helsingborg (Svedujo).

PBBPBMTJLI Eraj
lnternacia Societo

de I*Esperantista! Juristoj.
N ia j artikoloj. —  Hodiaŭ aperas la lasta 

parto de la interesa artikolo de S-ro Bottin. La 
proksiman numeron ni eldonos la artikolon 
anoncitan de S-ro W. Baff (Usono).

OFICIALA INFORMILO

La III» ĝenerala kunveno de 1’Internacia So
cieto de I'Esperantistaj Juristoj okazis la 18»“ kaj 
19»» de aŭgusto 1908, en la Teknika lernejo de 
Dresdena, dum la Esperantista kongreso, Iau

§ 2» de la regularo. . .
Pro la necerto en la Kongreso de lia prezid

anto. S-ro Michaud, la Societo elekti* por prezidi 
la kunvenon S-ro Page, vicprez. de l i .  S. E. J. 

por Skotlando.
La prezidanto konigas al la ĉeestantaro ka



ie  ESPERAN TO  «

A t e n t u  !
ĉstas aĉeteb/aj ankoraŭ kelkaj plenaj 

kolektoj de  t  K a p e r a n t o  t

(D e  N® I  ĝis 42) po 2 $  (5 frankoj).

Oni nepre profitu tuj ĉi tiun okazon, kiu baldaŭ 
ne plu prezentigos.

Sin turni al la Administrejo de e Esperanto »,
8, rue Bovy-Lysberg.

GALLIOT  & DELPIERRE
Marfi ŝsendistoj

Boulogne - s u r  - Mer

Oni korespondas Esperante

SPECOJ

1 k8- I fr. 75 Rouget - Dorado grise-

2 kg. 2 fr. 80 Vive - Carrelet - Merlu -

3 kg. 500 4 fr- 50 che-Cabillaud-Anguille-

4 kg. 500 J 5 fr. 30 Maquereau-Colin. ete.

Afrankite kaj enpakite, en stacidomo.

Bonega Svisa takta Cokolado

S tu d an to j esp. de art-industria lernejo en 
Moskvo dez. interi fotogr. kaj leter kun ĉiuland. 
samlernejaj kolegoj, Oni sin unuafoje turnu al 
M. Sa pki n, Ĥudojeatrenno - Promiŝlennoe uĉi- 
liĜĉe de Stroganov.

L a  ĉ a p a lp in g lo j p o r  S in jo r in o j asper- 
an tia ta  j kiuj tiom sukcesis dum la Kvara estas 
aĉeteblaj ĉe S-ro E Gabert, r. Claude-Delaroa, IO, 
St-Etienne (Loire), Francujo. Prezo : Francujo 
60 Sd. (I fr. 50) alilando 66 Sd. (I fr. 65) afrankite.

Specialaj prezoj por la vendo pogrande. .
Oni sendu la monon poŝtmandate.

R ozarbe to j. — Vienne (Isĉre-Francujo). — 
S-ro Philibert Moussier, rozkulturisto, rekomen
cas siajn sendajojn tra la mondo, kaj sendos kiel 
reklamon, postan paketon da 3 kg. enhavanta de
IO gis 15 belegajn diversajojn de rozarbetoj, po 
poŝtmandato da kvin frankoj, kosto de Ttrans
porto plie. ,

kun Esperanto-Jurnalo ilustrita,

c i e  a ĉ e t  e b l aDe la firmo L o u is  R E V U  A U O , fabrikisto 

de ru b an d o j, ordeno j, s igno j ĉ iuspeca j,

1« i  2«, place Jacquard, Saint-Etienne (Loire). France

estas ricevebla afranke, per poŝto rekomen
dita, kontraŭ mandato aŭ « bon de poste » :

1e Belegan fotografajon de D-ro Zamenhof, 
teksitan sur bela silka rubando kaj enkad
rigita kartono, Fr. 2 — .

2« Kordono — Skarpo esperantista, Fr. 2,50

3« Zono esperantista por sinjorinoj (longo 
80 cm.), Fr. 1,50.

4« Banto esperant, por butontruo, Fr. 0,75.

Specialaj prezoj por la  vendo pogrande.
A
Ciuj petoj pri sciigoj ricevos respondon per 

revenanta poŝto.

timantoj de Mustardo laj Anolo al Ii Rep

Lau privilegio

I. A. I. C O L M A N
(Akcia Societo)

M A N U FAKT U R ISTO J DE

M U ST A R D O ,  AM ELO ,  BLU IGAĴO
KAJ

BR ITA  R IZ F A R U N O

108, GANNON STRBBT, LONDON 

kaj CARROW W 0RES, N0RWI0H(Anglolando).

Korespondado

Toulon (Franc.). — S-ino Brun, r. Marie-Th6- 
rfese, 3 (Mourillon). PI.

Ilu y  (Belg.). — S-ro A. Beaujan, r. St-Men- 
gold. PM.

Moskvo (Rus.). — S-ro Ĥofilov, 18 poĉtovoe 
otdelenie, Martino PI 

Longtin} (M.-&-M., Franc.). — S-ro Tabresse, 
162« reg infant., 140 G. (kun balkanaj kaj ne
eŭropaj). PI.

Leipzig (Saks. Germ.). — F-ino M. Rothschild, 
LĜhrstr. 6 It . PI. ; S-ro A. Triedemann, \Vurzner- 
otr. 15 b. PI.

London (Angl.). —  F-ino Harradine, 21, Leig- 
ham, Gardena Mountnod Rd, Streabham. PI» 
(kun gejun).

Beaune (Franc.). — F-ino C. LĉvĜque, r. Pasu
mos PL, L .; Ges-oj Glement-Fraisse, r. Manfoux. 
PI. ; F-ino A. Millier, maison Matthieu, faub. 
Bretonniere PI (kun nefrancoj).

Sabadell (Barcel. Hisp.). — PI. : S-oj P. Ustrell, 
str. Estrella, 77 ; R. Pont, str. Antoni, 13; S-roj
A. kaj B. Leonart, str. Gracia 65.

SamopamoĤĉ (gub. Petersb. Rus.). —  S-ro A.
Ogloblin, l i  doraga PK.

Rosto» (-na-Donn, Hus.). — F. M. Porosjnkov, 
Nikolskij perenlok, 109. PI.

Kiev (Svjatoŝin, Rus.). — S. Kondratjev, 287, 
Puŝkinskaja. PI., PM.

Bucuresli (Ruman.). — Str. I. G. Bratianu 5: 
S-roj M. Dore, A. Schwarzmann, C. Mieluta,
B. Merscovici, I. Tanach, C. Balteanu: F-inoj 
L  Gohn, R Hubinstein. PL L

Barcelona (Hisp.). — F. Igual, str. Universitad 
71-2°, 2” . PI.

Varsovio ( Po i.). — F-ino H. Nordwind, St 
Jerska, 30, PK. L. (pri muziko, kanto, kompoz); 
F-ino H. Wegrzyska, str. Nowogrodzka 29-38. PK.

Idetoj & . proponoj

S v e d a  k a n ta ro . — 30 traduk. svedaj kantoj. 
Prozo : 0,20 $  ; ĉiuj, kiuj tu j sendos respon- 
kuponon al E. Fiun, Sala (Sved.), senpage rice
vos gjn.

FELIETONO DE “ ESPERANTO ” 8 a En la biblio estas skribita, honoru la 
gepatrojn >, diras Balbino ; ŝi parolas ĉiam 
per la sama abrupta, sensona maniero.

Georg aŭ digas mallongan « ba ». Poste 
li ree suprenĵetas la Sultrojn kvazaŭ li 
volas diri, ke li intencas fini la aferon. 
€ Ne estas priparolinda », li diras sen
zorge, (r postmorgaŭ mi veturos Baselon ; 
la dudekan foriros la sipo. » Post tio li 
sekrete rigardas la patrinon, sia vizago 
montras fremdan mienon, siaj okuloj bri
las sub la ombraj brovoj kaj daŭre rigar
das lin direkte. Li sentas kiel ili en lia 
vizaĝo kvazaŭ serĉas; ŝajnas krazaŭ Bal
bino pro tiu rigardado tute forgesis kion li 
d iris ; ŝi tamen devas esti aŭdinta ĝin, ĉar 
ŝi nenion plu respondas, ŝajnas ke ŝi mute 
konsentas pri lia restado ĝis postmorgaŭ.

Poste li regajnis la manieron, Iau kiu li 
ĉiam agas, kvazaŭ nenio en la mondo lin 

tuŝas; li trankvile sidiĝas ĉe la tablo, ĉe 
kies angulo la patro ankoraŭ fikse teren 
rigardas, prenas ĉilitan libron, ia ajn kol- 
portromano, el la brustpoŝo kaj- komencas 
legi. La patro leviĝas kaj eniras la dormo- 
ĉambron apudan. « Kun vi mi ne plu sidos 
ĉe la sama tablo », li diras elirante.

Balbino iras kaj venas en la ĉambro. 
Nun si vokas Lene. « Alportu vian litajon. 
En mia ĉambro vi dormu tiun nokton. s>

Post momento la knabino, ŝarĝita per 
litajo, eniras la salonon; ŝi ne riskas Ievi 
la okulojn kaj kun klinita kapo ŝi trapaŝas 
la stubon kaj iras en Ia ĉambron.

Georg sidas ĉe la tablo kvazaŭ li vidas 
nenion, oscedas de tempo al tempo, sed 
sekrete kaj el duone fermitaj okuloj lia 
rigardo avide persekutas la knabinon. Ardo 
fluge trakuras liajn vangojn. Malbonan 
avidon li montras, kiun li akiris kaj tro 
ofte dum malregula vivado en Ameriko 
kontentigis, kaj tial ne plu povas venki 
ĝin. Kiam io ne estas atingebla al tiu mal
virto, tiam ĝi plej akre ekflamas. Tial li

de Ernst ZII HM

(trad . J .  Ŝ m id ,  B e r n )

Tiel supera estas ties persista forto, ke 
li estras la patron laŭvole, kaj precipe tiu 
ĉi ekkono ŝajnas ŝanĝi lian antauan kole
ron en subitan bonhumoron.

« Tute kvieta vi restu » , li ridas, kaj 
poste : c ĉu vi vidas, ke vi nenion povas 
fari ! >

Dum li diras la lastajn vortojn per ia 
triumfo, li malsuprentenadas la maljun
ulon per nur unu pugno.

Tobias estas kvazaŭ rompita. Li spir
egas kiel sufokiĝanto.

« Lasu la patron », diras Balbino.
Georg obeas. Antaŭe pro lia kolero ŝia 

voĉo ne sukcesis, nun al li revenas la timo, 
kiun li ankoraŭ ĉiam havas je ŝi. kvankam 
li ŝajnas perdinta ĉiun honton kaj timon.

La patro stariĝas, pene, tuseto elvenas 
el lia brusto. Lacigita li sidiĝas post la 
tablon, kaj la kubuton apogantan sur ĝin, 
li sidas antaŭen klinita kaj fikse rigardas 
teren.'Li ne plu fariĝas estro de 1'filo — li
— tiu ĉi ekkono al li prenas ĉiun forton.

Balbino aliris la pordon, a Envenu aŭ 
restu ekstere i>, ŝi diras al Lene, kiu trem
egante ankoraŭ staras en la koridoro. Poste 
ŝi fermas la pordon. La knabino restis 
ekstere. Longa, kiel Balbino estas, ŝi per la 
verto preskaŭ tuŝas la plafonon, dum ŝi 
trairas la salonon. Georg staras ĉe la fenes
tro kaj el vidas en la lunnokton. Lin al- 
proksimiĝas Balbino.

« ĉu vi do scias, kion vi faris ? » ŝi 
demandas.

Li suprentiras la ŝultrojn. « Li lasu min 
trankvila I »

A n ta u  ol akiri domojn, dometojn, kampar
domojn kaj ĉiuspecajn bienojn en ltalujo, skribu 
al samideano L. Scarselli, via Agnolo, Firenze 
(Italujo).

E s p e ra n t is ta  Hejm o. — M. Guĉrard, 38, 
r. de la four-d’Auvt5rgne (Parizo), je dek minutoj 
de la Grandaj bulvardoj : gardeno, fortepiano, 
biblioteko, ludoj, komfoitaj ĉambroj.— Moderaj 
prezoj. - Oni parolas Esp., Angle, France.

K a ta logo . — Firmo A. Tellini kaj filoj (Bolo
gna, Ital.) aperigos katalogon de ĉiaj ilai. pro
duktajoj. Oni gin petu per ilust. aŭ duobla 
poŝtkario.

K o respondan to . — Mi volas farigi kores
pondanto al ia Esp. gazeto. Proponoj kun kondicoj 
adresu al Francisko Cecil ĉe landegado Registra- 
traturo, Sarajevo (Bosnia).


